V-RAT

Тест на роботу з текстовою інформацією
Цей тест проводиться з метою визначення рівня здібностей та навичок роботи з текстовою
інформацією.
Для проходження цього тесту, вам буде запропоновано ознайомитися з певною текстовою
інформацією, а потім відповісти на питання щодо цього матеріалу. Певні теми текстових
завдань можуть здатися вам знайомими. Проте дуже важливо відповідати на всі завдання
виходячи з прочитаного вами текстового блоку, а не виходячи зі свого досвіду чи світогляду.
Ваше завдання – надати максимальну кількість правильних відповідей за відведений для
цього час!
Перед початком власне тесту, вам буде запропонований приклад: текстова інформація та
декілька питань. Цей приклад дасть вам можливість зрозуміти формат тестових завдань.
Тривалість тесту обмежена – для його проходження відведено 15 хвилин!

Фаза запуску

v4

V-RAT
ПРИКЛАД

Європейський Союз (Євросоюз, ЄС) — економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані
здебільшого у Європі.
ЄС Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної
спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
В сучасному вигляді ЄС існує на основі Маастрихтського договору (Договору про Європейський Союз),
підписаному 7 лютого 1992 року і чинному з 1 листопада 1993.
Де-факто столицею Європейського Союзу є Брюссель (де базуються більшість інституцій ЄС).

Приклад завдання №1
Оцініть наступне твердження:
До складу Європейського Союзу входять 28 держав. Вся територія держав-членів географічно знаходиться в
Європі.

Варіанти відповідей:



Твердження є правильним



Неможливо визначити
правильність твердження

Правильна відповідь:



Твердження є неправильним

Твердження є неправильним

Пояснення:
В оригінальному тексті написано «що розташовані здебільшого у Європі.». Таким
чином, робимо висновок, що не вся територія держав-членів знаходиться у Європі.
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здебільшого у Європі.
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спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
В сучасному вигляді ЄС існує на основі Маастрихтського договору (Договору про Європейський Союз),
підписаному 7 лютого 1992 року і чинному з 1 листопада 1993.
Де-факто столицею Європейського Союзу є Брюссель (де базуються більшість інституцій ЄС).

Приклад завдання №2
Оцініть наступне твердження:
Створення Європейського Союзу пов’язане з підписанням Маастрихтського договору у 1992 році.

Варіанти відповідей:



Твердження є правильним



Неможливо визначити
правильність твердження

Правильна відповідь:



Твердження є неправильним

Твердження є правильним

Пояснення:
В оригінальному тексті написано, що «В сучасному вигляді ЄС існує на основі
Маастрихтського договору». Таким чином, можемо казати, що створення ЄС
пов'язане з підписанням Маастрихтського договору.
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Приклад завдання №3
Оцініть наступне твердження:
Метою створення ЄС було налагодження співпраці між країнами-учасницями ЄС.

Варіанти відповідей:



Твердження є правильним



Неможливо визначити
правильність твердження

Правильна відповідь:



Твердження є неправильним

Неможливо визначити

Пояснення:
В оригінальному тексті немає жодних посилань на мету створення ЄС.
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Приклад завдання №4
Оцініть наступне твердження:
Офіційною столицею ЄС є Брюссель, Бельгія.

Варіанти відповідей:



Твердження є правильним



Неможливо визначити
правильність твердження

Правильна відповідь:



Твердження є неправильним

Твердження є неправильним

Пояснення:
В оригінальному тексті зазначено «Де-факто столицею Європейського Союзу є
Брюссель». Термін де-факто відрізняється від де-юре. Де-факто означає
фактичність, проте не офіційний статус.
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